5 ธันวามหาราช
องค์กษัตริย์ขัตติยะมหาราช
เป็นองค์ภูมทิ ูนเทิดเกริกเกียรตินาม
หยาดน้ําทิพย์ระยิบโปรยโรยห้วงฟ้า
ด้วยทรงพระกรุณานําพาไป
ทรงมอบทฤษฎีเศรษฐกิจ
ปลดระวางความทุกข์ยุคลําเค็ญ
องค์พ่อหลวงสรวงเจ้าเราเขาเห็น
ทรงสร้างชาติสร้างคนสร้างชีวิน
เวียนบรรจบครบรอบเดือนสิบสอง
ผองพวกเราชาวไทยใจศรัทธา
อันโรคร้ายภัยรามที่ตามถึง
ให้แคล้วคลาดชาตินี้มีจํานงค์

ผู้ค้ําจุนไทยชาติวาดสยาม
เหล่าทวยราษฎร์ขอตามอารามใจ
เพื่อประชาผาสุขสุดไสว
ใต้ฟ้าไทยทีไ่ หนก็ฉ่ําเย็น
เป็นหนทางชีวิตตามพิศเห็น
และหลบเร้นเว้นที่พอมีกิน
พระองค์เป็นบิดาค่าถวิล
ธารน้ํารินเป็นสินธุ์ใจให้ปรีย์ดา
คือครรลองวันห้าค่าพรรษา
น้อมเทิดไท้บิดาธาดาองค์
ขอเทวัญนั้นพึงปัดมัวหลง
ขอพระทรงองค์พระเจริญเทอญ...

********************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มา : http://www.klonthaiclub.com/

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
๑๓๑ ถนนธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๙๗ , ๐ – ๗๗๓๑ – ๑๖๔๑
Website : http://www2.oae.go.th/zone/zone8
E-mail : zone8@oae.go.th

ปีที่ ๑4 ฉบับที่ 35 ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
***บทบรรณาธิการ***

***คอลัมน์***
¾ ข่าวประชาสัมพันธ์
h โรคไหม้ข้าว........หน้า 2

¾ สภาพภูมิอากาศ
“วั น เพ็ ญ เดื อ นสิ บ สอง น้ํ า นองเต็ ม ตลิ่ ง เราทั้ ง หลาย
ชายหญิ ง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย
ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารําวง
รําวงวันลอยกระทง รําวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ
บุญจะส่งให้เราสุขใจ”
ใครได้ ฟั ง เพลงนี้ ก็คงรู้ ได้ทั นที ว่า เทศกาลลอยกระทง
ได้หมุนเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง เทศกาลลอยกระทง ปี 2555
ปีนี้ตรงกับวันพฤหั สบดี ที่ 25 พฤศจิ กายน 2555 เทศกาล
แห่ ง ความสุ ข ของพี่ น้ อ งชาวไทย ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ทํ า กระทง
เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพ
เจ้าตามคติความเชื่อ อีกทั้งเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้
มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเพื่อให้รู้ถึงคุณค่าของน้ําหรือ
แม่น้ํา ลําคลอง อันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิต
พี่น้องเกษตรกรก็คงมีความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย
ไปกับเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมาเช่นกัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์
ราคาสินค้าเกษตรจะยังไม่ขยับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก ก็ได้แต่หวังว่า
รัฐบาลจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่เป็นอยู่ให้
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทางทีมกองบรรณาธิการ ขอเป็นกําลังใจและ
เอาใจช่วย ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปได้ด้วยดี…………...
บก.

h สภาพภูมิอากาศพื้นที่ภาคใต้ตอนบน….…หน้า 3

¾ สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้า
เกษตร ที่สําคัญ
h ปาล์มน้ํามัน..............หน้า 3
h ยางพารา..........หน้า 4
h ราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ.........หน้า 5

¾ สาระน่ารู้
h 20 วิธีพิชิตโรคภูมิแพ้ ……..หน้า 6

¾ ที่ยังไม่รู้
************************

ที่ปรึกษา
นายสมพงศ์ จันทร์ทอง, นายธุรการ ยังบรรเทา
นายชาญชัย ศศิธร, นายณุฌา พินิจนาม

บุคลากร สศข.๘
นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบตั ิงาน

บรรณาธิการ
นายมงคล สมเขาใหญ่, นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายวัฒนา เลิศไกร, นางสุกัญญา เผ่าคนชม
กองบรรณาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
โทร. ๐ - ๗๗๓๑ - ๑๕๙๗

บอกเล่าข่าว กษ.
โรคไหม้ข้าว

ค่านิยมร่วม OAE
O (Openness)

การเปิดกว้างทางความคิด

A (Awakening)

การตืน่ ตัว ตืน่ รู้

E (Effectiveness) การทํางานที่มปี ระสิทธิผล

วิสัยทัศน์ (Vision)
"องค์กรชีน้ ําการพัฒนาการเกษตรของประเทศ"

พันธกิจ
(๑)เสนอแนะนโยบาย มาตรการและ
แผนพัฒนาการเกษตร
(๒) จัดทําและเผยแพร่ข้อมู ลสารสนเทศ
การเกษตร จั ด ทํ า ระบบฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับพื้นที่
(๓) ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิจั ยด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตรในระดับพื้นที่
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์
(๑) พั ฒ นาการเกษตรของจั ง หวั ด /กลุ่ ม
จังหวัด
(2) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาการ
เกษตรของกระทรวงฯ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(๓) ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นเศรษฐกิ จ
การเกษตรและสารสนเทศการเกษตร
(๔) เพิ่มประสิท ธิภ าพการบริ หารจัด การ
องค์กร
*************************

ในช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวระวัง โรคไหม้ข้าว ระบาด เนื่องจากในบาง
พื้นที่อากาศเริ่มหนาวและมีหมอกในตอนเช้า มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
เหมาะกับการระบาดของโรค ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้พันธุ์อ่อนแอ
ต่อโรค และใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสูงกว่าคําแนะนํา ซึ่งสภาพดังกล่าวเหมาะสมต่อ
การเกิดโรคไหม้ในทุกระยะของข้าว
ข้อควรปฏิบัติ ตามคําแนะนําของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้
1. สํารวจแปลงนา อย่างสม่ําเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้
ปฏิบัติดังนี้
1.1. ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) ฉีดพ่นอัตราตามคําแนะนําในฉลาก
1.2. ใช้เชื้อเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กก./ น้ํา 200 ลิตรฉีดพ่น
2. ถ้ามีความจําเป็นให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อ
ควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไปสําหรับสารเคมีที่ใช้
ได้แก่
- อิดิเฟนฟอส 50 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร
- บลาสติซิดิน-เอส 2 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร
- ไตรไซคราโซล 75 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 10-16 กรัม ผสมน้ํา
20 ลิตร
ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้
สารเคมีฉีดพ่นซ้ํากันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่น
สลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และคํานึงถึง
ความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อมในฤดูถัดไป
1. ใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคไหม้ ได้แก่ กข9 กข11 กข21 สุพรรณบุรี 1
สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 และคลองหลวง 1 ฯลฯ
2. เชื้อไตรโครเดอร์มาที่เจริญบนเมล็ดธัญพืช อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ํา
200 ลิตร/เมล็ดข้าว 500 กก. ขยําเอาสปอร์ออก และคลุกเมล็ดข้าวนําไป
แช่บ่มเตรียมปลูก
3. ไม่ควรหว่านข้าวหนาแน่นเกินไป เพราะจะทําให้อับลม เป็นตัวส่งเสริม
ให้เชื้อราแพร่กระจายและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ควรใช้ตามคําแนะนําของ
ราชการ
4. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง วิธีนี้อาจมีผลกระทบต่อผลผลิต
บ้างแต่จะช่วยไม่ให้ข้าว อ่อนแอต่อโรค
5. เพิ่มปริมาณซิลิก้าให้แก่ต้นข้าว เพื่อต้านทานต่อโรค โดยใช้ปุ๋ยหมัก
และแคลเซี่ยม
6. นอกจากการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆแล้ว อาจใช้
สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ เช่น เบโนมิลผสมกับไธแรมหรือคาร์ซูก้าไมซิน คลุกเมล็ด
ก่อนปลูก หรือแช่เมล็ดในสารละลายเคมีนาน 24 ชั่วโมง ก่อนปลูก
************************
ที่มา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555
สภาพภูมิอากาศพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ช่วงต้นเดือน ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในระยะครึ่งแรกของช่วง
โดยมีฝนเกือบทั่วไปกับฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ หลังจากนั้นมี
ฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ปริมาณฝนสูงสุด วันที่ 2 พฤศจิกายน
2555 วัดได้ 108.6 มิลลิเมตร ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงกลางเดือน ภาคใต้มีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและ มีฝน
หนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ํา
กําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดีเปรสชั่น ปริมาณฝนสูงสุด วันที่
18 พฤศจิกายน 2555 วัดได้ 95.0 มิลลิเมตร ที่สํานักงานเกษตร
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ช่ ว งปลายเดื อ น อิ ท ธิ พลของคลื่ นกระแสลมตะวั นออกที่
เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทําให้มีฝนตกหนาแน่นและมี
ฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ที่มา : กรมอุตนุ ยิ มวิทยา
**********************

ปาล์มน้ํามัน
การผลิต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่า ผลผลิตปาล์มน้ํามัน ใน
เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 จะมี ป ระมาณ 1.082 ล้ า นตั น
คิดเป็นผลผลิตน้ํามันปาล์มดิบ 0.184 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.081
ล้านตัน คิดเป็นน้ํามันปาล์มดิบ 0.1837 ล้านตันของเดือนตุลาคม
2555 ร้อยละ 0.19 และร้อยละ 0.16 ตามลําดับ
การตลาด
ในช่วงวันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2555 การส่งออกน้ํามัน
ปาล์มดิบของมาเลเซีย มีประมาณ 1.01 ล้านตัน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.8 เนื่องจากความต้องการใน
ตลาดโลกชะลอตัว จากสภาวะวิกฤตการณ์หนี้สินในยุโรปและความ
ต้องการน้ํามันปาล์มของจีนลดลง ส่งผลทําให้สต็อกคงเหลือน้ํามัน
ปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่
ระหว่างปริมาณ 2.65 – 2.70 ล้านตัน และคาดว่าราคาซื้อขาย
ล่วงหน้าน้ํามันปาล์มดิบ ตลาดมาเลเซียจะมีแนวโน้มลดลงในช่วง
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2555

ราคาผลปาล์มน้ํามันทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2555
จั ง หวั ด กระบี่ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.93 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 3.68 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.66
จั ง หวั ด พั ง งา เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.68 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 3.54 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.81
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 3.55 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 3.52 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.85
จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.75 บาท เพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 3.48 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.76
จัง หวั ด ชุ ม พร เฉลี่ ย กิโ ลกรั มละ 3.78 บาท เพิ่ มขึ้ น จาก
กิโลกรัมละ 3.66 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.14
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.83 บาทเพิ่มขึ้น
จากกิโลกรัมละ 3.60 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.25
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.58 บาท เพิ่มขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 3.44 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.92
- ราคาขายส่ ง น้ํ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ณ ตลาดกรุ ง เทพฯ
เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ ๒๕.๓๐ บาท ลดลงจากกิ โ ลกรั ม ละ ๒๕.๔๓
บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๐.๕๑ และลดลงจากกิโลกรัมละ
๓๐.๘๑ บาท ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๗.๘๘
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดรอตเตอร์ดัม
เฉลี่ยตันละ ๘๐๒.๓๘ ดอลลาร์สหรัฐฯ (๒๔.๗๕ บาท/กก.) ลดลง
จากตั น ละ ๘๓๒.๐๓ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (๒๕.๖๖ บาท/กก.)
ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ ๓.๕๖ และลดลงจากตันละ ๑,๐๕๕.๘๑
ดอลลาร์สหรัฐฯ (๓๒.๘๕ บาท/กก.) ในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่าน
มาร้อยละ ๒๔.๐๐
- ราคาน้ํามันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้า ณ ตลาดมาเลเซีย
เฉลี่ยตันละ ๒,๒๙๔.๓๗ ริงกิต (๒๓.๓๘ บาท/กก.) ลดลงจากตันละ
๒,๓๔๐.๐๖ ริงกิต (๒๓.๘๖ บาท/กก.) ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
๑.๙๕ และลดลงจากตันละ ๓,๑๔๕.๑๘ ริงกิต (๓๑.๓๐ บาท/กก.)
ในเดือนเดียวกันของปี ที่ผ่านมาร้อยละ ๒๗.๐๕

ยางพารา
ในประเทศ
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรคาดการณ์ ว่ า ผลผลิ ต
ยางพาราของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะอยู่ที่ ๓๒๐,๘๔๒ ตัน
คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๕
นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการลด การส่งออกยางของรัฐบาลว่า

หน้า ๓

นายพิ เ ชฏฐ์ พร้ อ มมู ล ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารโครงการวิ จั ย
สถาบั นวิ จั ยยาง กรมวิ ชาการเกษตรภายใต้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการลด การส่งออกยางของรัฐบาลว่า ได้มี
การใช้ วิ ธี ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการปรั บ ลดการส่ ง ออกยาง
โดยการออกประกาศกําหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสําหรับการ
ส่งออกพ.ศ.๒๕๕๕ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยาง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕(๒) และมาตรา ๖(๘) เพื่อให้เป็นไป
ตามข้ อ ตกลงของสภาความร่ ว มมื อ ด้ า นยางระหว่ า งประเทศ
(International Tripartite Council: ITRC) ที่ต้องการปรับลด
การส่ ง ออกให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย ๓ แสนตั น ซึ่ ง อิ น โดนี เ ซี ย
ลดปริมาณ ๑.๒ แสนตันและมาเลเซียลดปริมาณ ๓.๙ หมื่นตัน
สํา หรับ ประเทศไทยจะต้อ งลดปริม าณ ๑๔๒,๗๗๑ ตัน โดยได้
ยึดหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการควบคุมยางมีมติเห็นชอบ คือ
(1) ผู้ส่งออกยางได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปีที่ผ่านมาจํานวน
มากกว่า 5,000 ตัน จะอนุญาตให้ส่งออกยางในเดือนตุลาคม
2555-มีนาคม 2556 ได้รายละไม่เกินร้อยละ ๙0 ของจํานวน
ปริมาณที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากรเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2554
(2) ผู้ส่งออกยางที่ได้รับใบผ่านด่านศุลกากร ไม่เกิน 5,000 ตัน
อนุญาตให้ส่งออกได้ร้อยละ 100 ต่อราย (3) ผู้ส่งออกยางที่ไม่มี
ประวัติได้รับใบผ่านด่านศุลกากรในปี 2554 อนุโลมให้ใช้จํานวน
ตัวเลขสถิติล่าสุดที่มีแทน (4) ผู้ส่งออกยางที่เป็นเจ้าของกิจการ
โรงงานทํายางและได้ขยายกําลังผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2554 หรือผู้
ลงทุนสร้างโรงงานทํายางหลังปี 2554 ส่งออกได้ไม่เกินร้อยละ
50 ของส่วนที่ขยายกิจการหรือลงทุนสร้างใหม่ หรือไม่เกิน 417
ตันต่อเดือน ทั้งนี้ ผู้ส่งออกยางสามารถบริหารจัดการปริมาณการ
ส่งออกในแต่ละเดือนได้ โดยแต่ละเดือนนั้นสามารถส่งออกสูงกว่า
หรือต่ํากว่าปริมาณเฉลี่ยได้แล้วไปปรับลดหรือเพิ่มในเดือนอื่นได้
ซึ่งสถาบันวิจัยยางจะควบคุมปริมาณโดยรวมในขณะเดียวกัน นาย
ยุท ธพงศ์ จารุ เ สถี ย ร รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมที่จะนําแผน การปรับปรุงกลไกการทํางาน
ของโครงการรั กษาเสถี ยรภาพราคายางเสนอต่ อคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เพื่ออนุมัติ
ให้ดําเนินการในส่วนมาตรการเพิ่มเติมที่จะบูรณาการทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัย โดยเน้นการบริโภคใน
ประเทศให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากแผนบริหารโครงการได้รับการเห็นชอบ
จากกนย. จะส่งผลให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ มีแนวคิด
ที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือจาก 3 ชาติให้เป็นความร่วมมือทุก
ประเทศในอาเซียนหรือ 10 ประเทศซึ่งจะทําให้ตลาดยางพารา
ของโลกมีความสมบูรณ์และมีเสถียรภาพมากขึ้น
ราคายางพาราแผ่ น ดิ บ ชั้ น ที่ 3 ที่ เ กษตรกรขายได้
ณ ไร่นา เฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2555

จังหวัด พังงา เฉลี่ย กิโลกรัมละ 74.78 บาท ลดลง จาก
กิโลกรัมละ 81.70 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.48
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 73.78 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 81.30 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 9.26
จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช เฉลี่ ยกิ โลกรั มละ 77.28 บาท
ลดลงจากกิโลกรัมละ 83.70 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.68
จัง หวั ด ชุม พร เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 76.78 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 82.90 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.39
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 76.78 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 83.36 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 7.90
จังหวัดระนอง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.93 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 82.10 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.74
ราคาส่ ง ออก เอฟ.โอ.บี ซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ส่ ง มอบเดื อ น
ธันวาคม 2555
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 91.45
บาท ลดลงจาก 99.60 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.15 บาท
หรือร้อยละ 8.18
๒. น้ํายางข้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.89 บาท ลดลงจาก 63.29
บาท ของเดือนก่อน กิโลกรัมละ 5.40 บาท หรือร้อยละ 8.53
ณ ท่าเรือสงขลา
๑. ยางแผ่นรมควันคุณภาพชั้น ๓ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 91.20
บาท ลดลงจาก 99.36 บาท ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 8.16 บาท
หรือร้อยละ 8.21
๒. น้ํ า ยางข้ น เฉลี่ ย กิโ ลกรั มละ 57.64 บาท ลดลงจาก
63.05 บาท ของเดื อ นก่ อ นกิ โ ลกรั ม ละ 5.41 บาท หรื อ
ร้อยละ 8.58
ราคาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น ๓ ส่งมอบเดือน
ธันวาคม 2555
๑.ตลาดสิงคโปร์ เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 296.49
เซนต์สหรัฐฯ (90.71 บาท) ลดลงจาก 326.20 เซนต์สหรัฐฯ
(100.06 บาท) ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 29.71 เซนต์สหรัฐฯ
หรือร้อยละ 9.11
๒.ตลาดโตเกียว เสนอซื้อล่วงหน้าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 235.26
เยน (90.16 บาท) ลดลงจาก 257.27 เยน (100.51บาท) ของ
เดือนก่อนกิโลกรัมละ 22.01 เยน หรือร้อยละ 8.56
๓.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ซื้อขายเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 89.80 บาท/กิโลกรัม ลดลงจาก 100.52 บาท/
กิโลกรัม ของเดือนก่อนกิโลกรัมละ 10.72 บาท หรือร้อยละ
10.66
**********************

จั ง หวั ด กระบี่ เฉลี่ ย กิ โ ลกรั ม ละ 75.28 บาท ลดลง
จากกิโลกรัมละ 82.20 บาท ในเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.42
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ราคาเฉลี่ยสินค้าเกษตรที่สําคัญ ณ ไร่นา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
รายการ

หน่วย

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี

ชุมพร

ระนอง

ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%) ต.ค.55 พ.ย.55 ± (%)

ผลปาล์มทะลาย นน.> 15 กก. บาท/กก.

3.68

3.93

6.66

3.54

3.68

3.81

3.52

3.55

0.85

3.48

3.75

7.76

3.66

3.78

3.14

3.60

3.83

6.25

3.44

3.58

3.92

ผลปาล์มร่วงคละ

บาท/กก.

5.18

4.90 -5.41

4.04

4.15

2.72

-

-

-

3.48

3.75

7.76

5.10

4.58 -10.29

4.06

4.43

8.99

4.34

4.45

2.53

มะพร้าวผลแห้งคละ

ร้อยผลละ 300.00 300.00

0.00 250.00 250.00

0.00

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

บาท/กก. 82.20 75.28 -8.42 81.70 74.78 -8.48 81.30 73.78 -9.26 83.70 77.28 -7.68 82.90 76.78 -7.39 83.36 76.78 -7.90 82.10 74.93 -8.74

ยางพาราแผ่นดิบ คละ

บาท/กก. 80.40 74.28 -7.62 80.30 73.78 -8.13 80.30 72.78 -9.37 82.70 76.28 -7.77 81.90 75.78 -7.48 82.36 75.78 -8.00 80.70 73.93 -8.40

เศษยางคละ

บาท/กก. 38.60 35.50 -8.03 38.00 35.25 -7.24 36.60 34.00 -7.10 41.00 36.75 -10.37 41.80 39.00 -6.70 40.80 36.50 -10.54 38.80 35.00 -9.79

น้ํายางสดคละ

บาท/กก. 78.00 72.75 -6.73 77.00 72.50 -5.84 76.00 71.25 -6.25 79.00 73.75 -6.65 78.00 70.25 -9.94 79.20 72.00 -9.09 76.20 69.75 -8.46

0.00 400.00 300.00 -25.00 520.00 500.00 -3.85 250.00 250.00

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสม นน.100 กก. บาท/กก. 55.60 54.75 -1.53 56.40 54.50

0.00 300.00 250.00 -16.67 300.00 300.00

-3.37 58.60 56.50 -3.58 51.60 51.25 -0.68 50.80 50.75 -0.10 54.60 54.75

0.27 53.40 54.75

2.53

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อมีชีวิต

บาท/กก. 43.20 43.00 -0.46 43.00 43.00

0.00 46.00 46.00

0.00 42.00 42.00

0.00 45.00 45.00

0.00 47.00 47.00

0.00 47.00 47.00

0.00

ไข่ไก่สดชนิด เบอร์ 3

ร้อยฟอง 260.00 260.00

0.00 270.00 280.00

3.70 280.00 280.00

0.00 272.00 262.50 -3.49 262.00 270.00

3.05 230.00 230.00

0.00 270.00 270.00

0.00

กุ้งขาวฯ 31-40 ตัว/กก.

บาท/กก. 182.00 182.00

0.00

-

-

-

-

-

-

173.00 176.00

1.07 168.00 157.00 -6.55 181.00 176.00 -2.76

กุ้งขาวฯ 41-50 ตัว/กก.

บาท/กก. 162.00 162.00

0.00

-

-

-

-

-

-

163.00 162.25 -0.46 153.00 152.25 -0.49 160.60 148.25 -7.69 169.00 162.25 -3.99

กุ้งขาวฯ 51-60 ตัว/กก.

บาท/กก. 147.00 147.00

0.00

-

-

-

-

-

-

148.00 147.75 -0.17 131.00 133.25

กุ้งขาวฯ 61-70 ตัว/กก.

บาท/กก. 137.00 137.00

0.00

-

-

-

-

-

-

143.00 141.50 -1.05 121.00 120.75 -0.21 136.40 125.00 -8.36 144.00 138.50 -3.82

ปลาเป็ดชนิดคละ

บาท/กก.

8.90

9.50

6.74

7.00

8.00 14.29

7.00

7.00

0.00

7.80

ทุเรียนพันธุ์หมอนทองผลคละ บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มังคุดคละ

บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงาะพันธุ์โรงเรียนผลชนิดคละ บาท/กก.

-

-

-

-

-

-

-

-

ลองกองคละ

-

-

-

-

-

-

-

-

บาท/กก.

1.73 163.00 164.75

1.72 152.80 139.50 -8.70 154.00 148.50 -3.57

0.00

5.40

6.38 18.06

8.75

8.68 -0.86

7.90

7.50 -5.06

27.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.80

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มุมเพื่อสุขภาพ

สาระน่ารู้

๒๐ วิธีพิชิตโรคภูมแิ พ้
หากอาการน้ํามูกไหล จมูกฟึดฟัด จาม และคันจากโรคภูมิแพ้เป็นหนักทําให้คุณต้องชื้อกระดาษทิชชู
มาตุนไว้เต็มบ้าน เพื่อรับมือกับอาการเหล่านี้คุณน่าจะหันมาปรับเปลี่ยนร่างกายให้ทําสงครามตอบโต้การโจมตี
จากโรคภูมิแพ้ที่ทําเอาคุณย่ําแย่มานานปีเสียที จะได้จบสิ้นอาการที่น่ารําคาญลงได้ ภาวะภูมิแพ้อาจไม่เป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เช่นกัน 20 วิธีต่อไปนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ใช้ป้องกันตัวเองจากโรคนี้
1. เลือกกินเนื้อไก่แทนเนื้อวัว ผลงานวิจัยโครงการ 2 ปี ที่ศึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหวัดแพ้อากาศ 334 ราย
และผู้ที่ปกติดี 1,336 ราย พบว่าผู้ที่ได้รับกรดไขมันแปรรูปทรานส์โอเลอิก (รูปแบบหนึ่งของไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว) ในอาหารโดยเฉพาะเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวปริมาณสูงสุด มีแนวโน้มเป็นโรคหวัดแพ้อากาศมากเป็น 3 เท่าของผู้ที่ได้รับกรดไขมัน
ดังกล่าวในปริมาณต่ําสุด โชคยังดีที่น้ํามันมะกอกแม้จะมีกรดโอเลอิกอยู่มาก แต่ก็ไม่ได้อยู่ในรูปของไขมันแปรรูป หรือไขมันทรานส์
2. กินน้ํามันปลาหนึ่งเม็ดเป็นอาหารเสริมทุกเช้าหลังแปรงฟัน การศึกษาผู้ที่เป็นโรคหอบหืดชนิดเกิดจากภูมิแพ้ พบว่าผู้ที่กินน้ํามันปลา
เป็นประจําทุกวันนาน 1 เดือนจะมีระดับลูไคไทรอีนส์ซึ่งเป็นสารเคมีที่ก่อเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ลดลง
3. เปิดเครื่องปรับอากาศ เพราะไม่เพียงช่วยขจัดความชื้นซึ่งอาจก่อเชื้อรา แต่ยังกรองสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้ามาในบ้าน หมั่นทําความสะอาดหรือ
เปลี่ยนที่กรองบ่อยๆ มิฉะนั้นอาจกลับทําให้แย่ลงได้
4. กินกีวี 1 ผลทุกเช้า วิตามินซีในผลกีวีเป็นสารต้านฮีสตามีนตามธรรมชาติ การศึกษาบางชิ้นพบว่าการมีระดับวิตามินซีต่ํา มักทําให้เกิดภูมิแพ้
จึงควรกินวิตามินซีเสริมทันทีเมื่อมีอาการกําเริบ เราอาจเลือกผลไม้อื่นที่มีวิตามินซีสูง เช่น มะขามป้อม
5. ทําความสะอาดเครื่องเรือนและพรมด้วยเครื่องดูดฝุ่นไอน้ํา เติมสารละลายไดโซเดียมออกตาบอเรตเตตร้าไฮเดรต หรือ ดีโอที ซึ่งได้จากธาตุ
โบรอนลงในน้ําด้วย วารสาร Allergy ฉบับปี 2547 ตีพิมพ์ผลการศึกษาหนึ่งว่า สารดีโอทีช่วยลดปริมาณตัวไรฝุ่นและลดสารภูมิแพ้จากไรฝุ่นลง
ในระดับที่ปลอดปฏิกิริยาต่อร่างกายได้นาน 6 เดือน
6. กินเคอร์ซิทินขนาด 250 มก. วันละ 3 เม็ด สารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติชนิดนี้นับเป็นฟลาโวนอยด์ หรือสารจากพืชที่มีสรรพคุณต้านการอักเสบ
เป็นยาแก้โรคภูมิแพ้จากสารธรรมชาติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
7. หมั่นทําความสะอาดรางน้ําไม่ให้อุดตัน เพราะจะเป็นที่เติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นตัวทําให้อาการภูมิแพ้กําเริบหนักขึ้น
8. เปิดพัดลมดูดอากาศขณะอาบน้ําหรือเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ หลังการอาบน้ํา หมั่นดูแลห้องน้ําให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้
เชื้อรามีโอกาสเจริญเติบโต
9. ใช้น้ําร้อนล้างม่านกันส่วนอาบน้ํา และนําออกซักด้วยน้ํายาฟอกขาวทุกเดือน รวมถึงถอดฝักบัวอาบน้ําออกทําความสะอาดทุก 2-3 เดือน
10. เปิดหน้าต่างรับแสงแดดในฤดูหนาว แสงแดดธรรมชาติช่วยขับไล่ความชื้น ทําให้อากาศแห้ง ไม่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา
11. ซักเครื่องนอนในน้ําร้อนทุกสัปดาห์ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดไรฝุ่นตัวจิ๋วที่น่ารําคาญ ซึ่งพิสมัยเตียงนอนของคุณมากกว่าเจ้าของเตียง
เสียอีก
12. ตามไปดูที่ปลายช่องระบายอากาศของเครื่องอบผ้า ให้แน่ใจว่ามันยื่นออกไปนอกบ้าน ในกระบวนการอบผ้าหลังการซักทุกครั้งจะมี
ความชื้นราว 20 ปอนด์เล็ดลอดออกไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง ควรตามท่อไปดูว่าเชื้อราได้ก่อตัวอยู่ตรงบริเวณช่องระบายอากาศนั้นหรือไม่
13. ทําความสะอาดถาดรองน้ําใต้ตู้เย็นด้วยสารฟอกขาวแล้วโรยเกลือ การเติมเกลือลงไปช่วยลดอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อ
แบคทีเรียอื่นๆ
14. รดน้ําไม้กระถางแต่พอประมาณ อย่าลืมโรยก้อนกรวดบนหน้าดินในกระถางทุกใบเพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์เชื้อราลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศ
15. ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์จัดเก็บบ้านให้สะอาด เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่คุณไม่เคยใช้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาทิ้งไป ย้ายอุปกรณ์กีฬาให้เข้าที่
เข้าทาง ทําความสะอาดรองเท้าทุกคู่ เก็บใส่ถุงแขวนให้เป็นระเบียบ เมื่อทําเสร็จคุณจะมองเห็นพื้นตู้และฝาหลังตู้ได้อีกครั้ง ที่นี้ดูดฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างให้
สะอาด ปริมาณฝุ่นในบ้านจะลดลงมากทีเดียว
16. ปิดประตูห้องนอนไม่ให้สุนัขและแมวเข้ามาได้ วิธีนี้ช่วยลดรังแคหรือสะเก็ดผิวหนังแมวและสุนัขที่หลายคนมีอาการแพ้ได้ดี
17. เลือกพรมเช็ดเท้าชนิดที่ทําจากสารสังเคราะห์ พรมเช็ดเท้าที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ (พวกเครื่องจักรสาน) อาจเปื่อยหรือผุจนกลายเป็นแหล่ง
อาหารของเห็บหมัด หรือเชื้อรา จนกระทั่งมันมาสถิตย์อยู่ในบ้าน จึงควรซักล้างพรมเช็ดเท้าทุกอาทิตย์
18. ทําความสะอาดเศษแมลงที่ค้างอยู่ที่ระเบียงหรือซุ้มประตูทางเข้าบ้าน เมื่อเศษแมลงย่อยสลาย มันจะกลายเป็นแหล่งสารก่อภูมิแพ้เลยทีเดียว
19. ทําชั้นวางรองเท้าไว้หน้าบ้าน และถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน เพื่อลดปริมาณฝุ่น เชื้อราและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆที่อาจติดเข้ามา
20. อ่านฉลากยาให้ดี หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารเติมแต่งชนิดโมโนโซเดียมเบนโซเอต มีกรณีศึกษาของอิตาลีพบว่าสารชนิดนี้สามารถกระตุ้นให้
เกิดอาการคล้ายอาการภูมิแพ้ เช่น น้ํามูกไหล จาม แน่นจมูก ในกลุ่มผู้ที่ได้ได้เป็นโรคภูมิแพ้มาก่อน นอกจากนี้ยังมักพบสารกันบูดในน้ําส้มคั้น
ไส้ขนมพาย อาหารดอง มะกอก และน้ําสลัดอีกด้วย
**************************************************
ที่มา : http://www.vejthani.com/
หน้า ๖

***…..ที่ยังไม่รู้.....***
ปริญญาการเรียนเขียนอ่านนั้น
อาจรู้ครบจบฟ้าจบสากล
และเราอาจนึกผยองพองขนนัก
ใครเถียงเรา-เราซัดเต็มอัตรา
ทฤษฎีเขาอ้างไว้อย่างนั้น
ข้าศึกษาจากแหล่งจนแจ้งใจ
เฮ้อ! แต่เมื่อผจญโศกโลกภายนอก
โลกเอยโลก ใหญ่โตมโหฬาร

ถ้าขยัน ตรองตรึก หมั่นฝึกฝน
เท่าที่ยลเห็นได้ในตํารา
ว่ารู้จักทุกสิง่ จริงนักหนา
“ข้าเรียนมาลึกซึ้งถึงแก่นใน
จะดื้อดันเป็นอื่นชื่นไฉน
จึงแกร่งไกรนานาวิชาการ”
กลับช้ําชอกร้าวอุราน่าสงสาร
เราหาอ่าน รู้ไม่ครบ ไม่จบเอย…
ที่มา : http://thaipoem.com/

ใช้ในราชการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(นายสมพงศ์ จันทร์ทอง)
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เลขที่ ๑๓๑ ถ.ธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. ๐ – ๗๗๓๑ - ๑๖๔๑ E-mail : zone8@oae.go.th

ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ไปรษณีย์เลขที่ ๓๒/๒๕๓๖
ไปรษณีย์โทรเลขพุนพิน

